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Siivoustilat

30.9.2021

Rakennusten siivoustilojen 
suunnittelu ja varustus on 
kuvattu erillisessä koosteessa 
Siivoustilojen suunnittelu.
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Välinepidikkeet Välinepidikkeet tulee suunnitella ja asentaa kaikkiin 
niihin tiloihin, joissa siivousvälineitä (esim. lattiakuivain) 
käytetään toiminnan aikana ja käyttäjien toimesta mm. 
keittiötilat, suihkutilat, liikuntatilat, teknisentyönluokat.
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Rakennuksen muuta 
varastotilat

30.9.2021

Toimipaikan hygieniatuotteille, 
wc- ja käsipaperit, saippuat, 
kangaspyyherullat, tulee 
suunnitella erillinen varastotila.

Siivoustiloja käytetään vain 
tuotteiden välivarastoinnissa.
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Kynnykset

30.9.2021

Tiloissa mahdollisimman vähän kynnyksiä
tai kynnykset mallia, joista on helppo
kuljettaa mm. ruoka-
ja siivousvaunuja, yhdistelmäkonetta.

Huomioitava suunnittelussa myös 
mahd. siivousrobottien (imuri tai 
yhdistelmäkone) käyttön
mahdollisuus tiloissa.
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Tuulikaappimatto, 
kumiritilämatto

30.9.2021

Matto suunnitellaan vain tarpeelliselle

alueelle, ei koko sisäänkäynnin

lattiapinnoille.

Matto tulee olla helposti nostettavissa,

jotta lattian alapinnat voidaan puhdistaa.

Maton liikuteltavuuteen vaikuttaa myös

maton paksuus: voidaan käyttää

ohuempaa mattoa.
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Naulakot

30.9.2021

Naulakoiden kenkätelineiden alapinnat

mallia, joka on helposti puhdistettavissa.

Kalusteissa ei saa olla kiinteää ritilää,

sokkelia tai jalkoja, jotka hankaloittavat

pintojen siivousta. Kenkätelineen lika 

saa laskeutua hyllylle tai suoraan 

lattialle.
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Naulakot

Naulakoiden kenkätelineiden 

alapinnat mallia, joka on helposti 

puhdistettavissa.

Kalusteissa ei saa olla kiinteää 

ritilää, sokkelia tai jalkoja, jotka 

hankaloittavat pintojen siivousta. 

Kenkätelineen lika saa

laskeutua hyllylle tai suoraan 

lattialle.

30.9.2021 8

H

y

v

ä

H

y

v

ä



Tekstiilimatto 

Pesualtaan alapuolella 

Oleva lattiamateriaali ei

saa olla

tekstiilimattoa.
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Tekstiili-
matto

Suunnittelussa arvioita

lattiamateriaalin soveltuvuus 

vrt. tilan käyttö, erityisesti

tiloissa, jossa lattian likaantuminen 

on normaalia käyttöä suurempi.

Esim. tekstiilimatto

kuvaamataidonluokassa

ei ole hyvä.
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Keraamisen 
laatat ja 
saumat

Keraamisten laattojen

saumojen väri mielellään

laatan sävyiset,

ei vaaleat/valkoiset.
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Jäteastiat

30.9.2021

Pienissä wc-tiloissa riittää yksi

kannellinen jäteastia / wc-tila: ei

tarpeellista olla kahta erillistä jäteastiaa.

Arvioitava seinälle kiinnitettävän

jäteastian koko.
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Saippua-
ja
käsihuuh-
deannos-
telijat

Suunnittelussa arvioita, onko

dispensoannostelijat toimivin

malli toimipaikkaan käyttöön ja 

käyttäjiin nähden (esim. 

päiväkodit).
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Annostelijat ja 
jäteastioiden 
asennus

Jäteastiat ja annostelijat suunnitellaan

ja asennetaan niin, että annostelijoiden

avaaminen ja täyttäminen sekä

jäteastioiden käyttö onnistuu vaivatta..
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Saippua-
annostelija 
ja 
jäteastiat

30.9.2021
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Wc-tilat & potat

30.9.2021

Wc-tiloissa potille vaunu tai hylly

vedenkeräyshyllyllä, jotta

puhtaita pottia ei säilytetä

lattioilla.
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30.9.2021

Haasteelliset rakenteet ja 
niiden puhdistaminen?

Mm. riippuvat valaisimet, korkealla 
olevat tasopinnat, lasipinnat, joita ei 
pääse/vaikea puhdistaa.
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Haasteelliset
rakenteet ja 
niiden
puhdista-
minen?
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Ikkunat

30.9.2021

Ikkunoiden sisäpintojen leveille

ikkunalaudoille, tasopinnoille ja

puitteille kertyy pölyä. Jos pinnat 

on korkealla, niiden puhdistaminen 

on haasteellista.

Ikkunoiden avaaminen ulko- tai

sisäpuolelta tulee olla mahdollista

pesun yhteydessä, esim. ikkunan

ulkopinnan ”ritilät” haasteellisia.

.
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Ikkunat

Ikkunoiden säleverhot

mielellään ikkunoiden

välissä, kuin pinnassa.
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30.9.2021

Leikki- ja 

liikunta-

välineiden 

säilytys-

ratkaisut
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Kalusteiden 
pintamateriaalit

Kalusteiden pintamateriaalien puhdistettavuudessa on eroja:

osassa pintojen puhdistaminen pinnan värin, materiaalin tai 

pinnan struktuurin vuoksi on haasteellista ja joudutaan

käyttämään voimakkaampia puhdistusaineita tai 

erikoisaineita.
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Kalustei-
den
pinta-
materiaalit

Sileät pinnat on helppo

puhdistaa ja eivätkä edellytä

ylläpitosiivouksen lisäksi

erillistä pesua.

Tekstiilipintaisiin kalusteisiin

tarttuu irtolika ja tahrat (nukka,

pöly, purukumi, juomat) ja

edellyttää erillistä tahranpoistoa

ja säännölliistä pintojen pesua

ylläpitosiivouksen lisäksi.
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Kalusteiden 
pintamateriaalit

30.9.2021

Tekstiilipintaisiin kalusteisiin

tarttuu irtolika ja tahrat (nukka,

pöly, purukumi, juomat) ja

edellyttää erillistä tahranpoistoa

ja säännölliistä pintojen pesua

ylläpitosiivouksen lisäksi.
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Kalusteet

30.9.2021

Tuolit malli, jotka saa helposti

nostettua tason päälle/reunalle.

Kalusteiden jaloissa pehmusteet, 

jolloin lattiapinnat eivät kulu ja 

naarmuunnu.
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Kalusteet

30.9.2021
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Tekstiilimatto & kalusteet

30.9.2021

Tiloissa, joissa on tekstiilimatto, 

lattian puhdistamista helpottaa 

pyörillä olevat kalusteet; tuoleja on 

helpompi siirrellä imuroinnin aikana 

vrt. kalusteet, joissa ei ole pyöriä.
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Pyörät, hyvä!

Ei pyöriä, huono!



Kalusteiden jalat ja pyörät

30.9.2021

Kalusteiden jaloista tai pyöristä ei 

saa irrota väriä lattiamateriaaliin.
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Sähköjohdot

30.9.2021

Sähköjohdot nostettavissa ylös

lattiapinnoilta esim. työpöytien

johtokourujen avulla.
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Hyvä!



Kalusteiden yläpinnat

Kalusteiden yläpinnat viistot tai 

sokkeli kalusteista ylös asti, jolloin

pinnoilla ei ole mahdollista säilyttää

tavaraa.
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Jäteastiat

Suunnittelussa arvioitava jäteastioiden tarpeellisuus kiintokalusteissa mm. perus-

opetuksen luokkatiloissa ja päiväkotien ryhmätiloissa. Osassa kiintokalusteiden

jätekaapin jäteastiat eivät ole käytössä, koska tiloissa on erikseen irralliset jäteastiat

eri jätejakeille.

Suunnittelussa huomioita toiminnassa muodostuvat jätteet, jätejakeet ja jäteastioiden

määrä ja sijoittelu.
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Kalusteet 

Siirreltävissä kalusteissa pyörät.
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Säkkituolit

30.9.2021

Säkkituolien säilytykseen

huomioidaan seinäkoukut.

Säkkituolien materiaali vesi-

tai laitospesun kestävä sekä

säkkituolin sisäosan täyte

sisäpussissa, jolloin

täyte ei pääse leviämään.
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Tuotteiden säilytys
ja siirtely

30.9.2021

Kopiopapereiden, wc- ja

käsipyyhepapereiden,

patjojen yms. alla voi

käyttää pyörällisiä

siirtoalustoja.
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Liinavaatehuolto

30.9.2021

Puhtaita ja likaisia liinavaatteita
säilytetään

eri tilassa tai tila on jaettu puhtaaseen ja

likaiseen puoleen.

Likapyykki säilytetään sille varatussa
kaapissa

tai telineessä, ei lattialla säkissä.
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Tulevaisuus
puhtauspalveluissa

30.9.2021

Tulevaisuudessa toimipaikoissa 
puhtauspalveluhenkilöstön lisäksi saattaa 
työskennellä siivousrootteja = yhdistelmäkone 
tai imuri.

Siivousrobottien käytön huomioiminen 
suunnittelussa?
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Tavaroiden, leikki- ja 
liikuntavälinen säilytys

30.9.2021

.
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twitter.com/pirkanmaanvoimiafacebook.com/pirkanmaanvoimia

Yhdessä onnistumme!

pirkanmaanvoimia.fi

elina.ahtiala-huotari@voimia.fi


